ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਾਰੇ
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ i-Sight ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਇੱਕ ਤਵਆਪਕ ਅਿੇ ਿੁਪਿ ਤਰਪੋਰਤ ਿੰਿ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਤਚਿੰਿਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ
ਅਿੇ ਅਨੁ ਪਾਲਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਅਿੇ ਹੋਰ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਿਾਲਾਾਂ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨਿੰ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਜਹੇ ਤਸਸ ਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤਕਉਂ ਹੈ?
 ਸਾਡਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਤਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਿੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਖ Nokia ਤਵਖੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਮਹੱਿਵਪਰਨ ਸਿੰਪੱਿੀਆਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਹਨ। ਿੱਲਬਾਿ ਕਰਨ ਅਿੇ ਤਚਿੰਿਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਹੇ ਚੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਿਤਹਜ਼ੀਬ ਅਿੇ ਕਿੰਮ 'ਿੇ
ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨਿੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।  ਜਨਿਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਾਂ ਕਿੰਪਨੀਆਾਂ ਲਈ ਕਨਿੰਨ ਮੁਿਾਬਕ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਜ਼ਰਰੀ
ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇੱਕ ਅਨਾਮ ਤਰਪੋਰਤ ਿੰਿ ਚੈਨਲ ਸਥਾਤਪਿ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ, ਿਾਾਂ ਜੋ ਅਨੁ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਹੋਰ ਤਚਿੰਿਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਹਸਾਬਤਕਿਾਬ ਅਿੇ ਔਤਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਤਚਿੰਿਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰਪੋਰਤ ਿੰਿ ਤਸਸ ਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਿੇ
ਨੈ ਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਤਹਜ਼ੀਬ ਨਿੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਨਾਾਂ ਨਿੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਿਾ।

ਤਰਪੋਰਤ ਿ
ਿੰ - ਆਮ
ਕੀ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਲ
ੈ ੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰਪੋਰ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਾਂ। ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਿੁ ਸੀਂ ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਿੁਪਿ, ਨਾਮ ਤਰਪੋਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਕਸ ਤਕਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਿਾਾਂ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਆਚਾਰ ਸਤਹਿੰਿਾ, ਨੀਿੀਆਾਂ, ਮਾਣਕ ਸਿੰਚਾਲਣ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਿੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ
ਤਚਿੰਿਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲੈ ਣ ਤਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਿੀ ਿਈ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਨਿੰ ਕੋਈ ਉਲਿੰਘਣ ਦੇਖਣ ਨਿੰ ਤਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਕੀ ਮੈਨਿੰ ਬਸ ਇਸ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਤਸਤਕਉਤਰ ੀ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਪੀਪਲ ਸਿੰਿਠਨ ਨਿੰ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨਿੰ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਤਜੱਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਕੋਈ ਅਤਜਹਾ ਤਵਵਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨਿੰ ਤਮਲੇ , ਜੋ ਿੁ ਹਾਡੇ ਮੁਿਾਬਕ ਸਾਡੀ ਆਚਾਰ ਸਿੰਤਹਿਾ ਦਾ ਉਲਿੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਤਰਪੋਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਹਰ ਤਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਤਚਿੰਿਾਵਾਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿੱਖ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂ ੀਮ ਦੇ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸ
ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਤਕ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਾਲਾਿ ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਕ ਿੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਿਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਮੱਤਸਆ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਿਾਾਂ ਲਈ i-Sight ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਿੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਚਾਹਾਾਂਿੇ ਤਕ ਿੁ ਸੀਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਚਿੰਿਾ ਨਿੰ ਆਪਣੇ ਿੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਤਰਪੋਰ ਕਰੋ। ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਚਿੰਿਾਵਾਾਂ ਨਿੰ ਅਨਾਮ ਰਪ
ਤਵੱਚ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨਿੰ ਪਿਾ ਚੱਲੀ ਿੱਲ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਤਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਨਿੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵਿ
ੇ ਾ?
ਸਦਾਚਾਰ ਅਿੇ ਅਨੁ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਸਿੰਭਾਵਿ ਤਚਿੰਿਾਵਾਾਂ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਸਰਫ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਚਾਰ ਸਿੰਤਹਿਾ ਦੇ
ਮੁਿਾਬਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੁੱਲਹਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈ ਤਿਕ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਰਪ ਤਵੱਚ Nokia ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਰੱਤਖਆ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ
ਤਮਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇ ਦੁ ਰਤਵਵਹਾਰ ਸਾਰੀ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਨਿੰ ਖਿਰੇ ਤਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਚਾਹੁਦ
ਿੰ ੀ ਹੈ ਤਕ ਮੈਂ ਤਰਪੋਰ ਕਰਾਾਂ?
ਹਾਾਂ, ਤਬਲਕੁ ਲ। ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਪਿਾ ਹੈ ਤਕ ਕਿੰਪਨੀ ਤਵੱਚ ਕੀ ਕੁ ਝ ਚੱਲ ਤਰਹਾ ਹੈ - ਚਿੰਿਾ ਅਿੇ ਮਾੜਾ ਦੋਹ।ੇਂ ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਅਤਜਹੀ ਸਰਿਰਮੀ ਦੀ ਪਤਹਲਾਾਂ ਿੋਂ ਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤਚਿੰਿਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੁ ਹਾਡੇ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਪਨੀ ਅਿੇ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਉੈੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ

ਸਿੰਭਾਵੀ ਨਕਾਰਾਿਮਕ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਘੱ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਇਨਪੁ ਨਾਲ ਸਮੱਤਸਆਵਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ
ਤਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇ ਿਤਹਜ਼ੀਬ ਅਿੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਬਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰਪੋਰ ਾਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਤਕੱਥੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਾਂ ਿੱਕ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪਹੁਚ
ਿੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਰਪੋਰ ਾਾਂ ਤਸੱਧੇ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਸਰਵਰ 'ਿੇ ਦਰਜ ਕੀਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਿਾਾਂ ਜੋ ਸੁਰਤੱ ਖਆ ਤਵੱਚ ਤਕਸੇ ਤਕਸਮ ਦੀ
ਸਿੰਭਾਵੀ ਸੇਂਧ ਨਿੰ ਰੋਤਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਹ ਤਰਪੋਰ ਾਾਂ ਤਸਰਫ ਅਤਜਹੇ ਕੁ ਝ ਖ਼ਾਸ ਤਕਸਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨਿੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਜਨਹ ਾਾਂ ਨਿੰ ਉਲਿੰਘਣ ਦੀ ਤਕਸਮ ਅਿੇ ਘ ਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਿਾਬਕ ਤਰਪੋਰ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਿੇ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਿਾਲ (ਲੋ ੜ
ਮੁਿਾਬਕ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਿਈ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਪੋਰ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਰਪੋਰ ਾਾਂ ਨਿੰ ਬੇਹੱਦ ਿੁਪਿ ਰੱਖਣ
ਦੀ ਤਸਖਲਾਈ ਤਮਲੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਤਸਸ ਮ ਇੱਕ ਿਰਹਾਾਂ ਮੇਰੇ ਉੈੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਤਰਹਾ ਹੈ?
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਸਸ ਮ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਪਤਹਲ ਬਣਨ ਉੈੱਪਰ ਹੀ ਤਧਆਨ ਤਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨਿੰ
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਨਿੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਤਖਅਿ, ਰੱਤਖਅਿ ਅਿੇ ਨੈ ਤਿਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਤਮਲਦੀ ਹੈ। ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਨੈ ਤਿਕ ਉਲਝਣਾਾਂ ਤਵੱਚ
ਸਹਾਇਿਾ ਲੈ ਣ, ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਕੋਈ ਤਚਿੰਿਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤਦੱਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਤਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਿ ਹੀ ਤਧਆਨ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਬੋਿਮ ਤਰਪੋਰਤ ਿੰਿ ਸਾਧਨ ਚੁਤਣਆ ਹੈ।

ਸੁਰਤੱ ਖਆ ਅਿੇ ਿੁਪਿਿਾ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਇਹ ਿੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਕ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿੰਤਪਊ ਰ ਿੋਂ ਭੇਜੀ ਿਈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਰਪੋਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਲੌ ਿ ਤਿਆਰ ਹੁਦ
ਿੰ ਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕ
ਮੇਰੇ ਕਿੰਤਪਊ ਰ ਨੇ ਤਕਹੜੀ-ਤਕਹੜੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈ ਖੋਲਹੀ ਹੈ ਅਿੇ ਕੀ ਇਸ ਲੌ ਿ ਰਾਹੀਂ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇਿਾ ਤਕ ਤਰਪੋਰ ਮੈਂ ਕੀਿੀ ਹੈ?
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ IP ਪਤਿਆਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਿੰਦਰਨੀ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ ਲੌ ਿ ਨਾ ਿਾਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਿਰਹਾਾਂ ਦਾ ਲੌ ਿ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕਿੰਤਪਊ ਰ ਅਿੇ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਿੰ ਜੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ
ਦੇ ਕਿੰਤਪਊ ਰ ਿੋਂ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਤਝਝਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਵੈੈੱਬਸਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤਥਿ ਕਿੰਤਪਊ ਰ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਤਕਸੇ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਕੈਫੇ, ਦੋਸਿ ਦੇ ਘਰ, ਆਤਦ) ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਵਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤਰਪੋਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਅਨਾਮ ਤਰਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਘਰੋਂ ਕੀਿੀ, ਿੁਆਾਂਢੀ ਦੇ ਕਿੰਤਪਊ ਰ ਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਪੋਰ ਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਿੀ ਿਈ ਤਰਪੋਰ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਅਿੇ ਅਨਾਮ ਰਹੇਿੀ।
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਸਸ ਮ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਪਿੇ ਤਮ ਾ ਤਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨਿੰ ਸਿੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਤਮਕਿਾ ਪਰੀ ਿਰਹਾਾਂ
ਬਣੀ ਰਤਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨਿੰ ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਤਚਿੰਿਾ ਹੈ ਤਕ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਂ ਅਖੀਰ ਤਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਪਿਾ ਚੱਲ ਹੀ
ਜਾਵੇਿੀ। ਿੁ ਸੀਂ ਮੈਨਿੰ ਤਕਵੇਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਕ ਇਿੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵਿ
ੇ ਾ?
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਿੰ ਿੁ ਹਾਡੀ ਅਨਾਤਮਕਿਾ ਦੀ ਰੱਤਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਫਰ ਵੀ, ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਅਨਾਮ ਰਤਹਣਾ
ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨਿੰ - ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਧਰ ਦੇ ਰਪ ਤਵੱਚ - ਇਹ ਤਧਆਨ ਤਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਿਾ ਤਕ ਤਕਿੇ ਿਲਿੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਰਪੋਰ ਦੇ ਤਕਸੇ
ਤਹੱਸੇ ਤਵੱਚ ਿੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਪਿਾ ਚੱਲੇ। ਤਮਸਾਲ ਲਈ, "ਜੈਨ ਸਤਮਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤਕਊਬ ਿੋਂ..." ਜਾਾਂ ਤਫਰ "ਮੇਰੇ 33 ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ..."।
ਕੀ ਲ
ੈ ੀਫ਼ੋਨ ਲ
ੋ -ਫਰ ੀ ਹੌ ਲਾਈਨ ਿੁਪਿ ਅਿੇ ਅਨਾਮ ਦੋਹੇਂ ਹੈ?
ਹਾਾਂ। ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਤਸਰਫ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਵੇਿਾ, ਜੋ ਿੁ ਸੀਂ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਅਧਾਰਿ ਤਰਪੋਰ ਤਵੱਚ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾਓਿੇ ਅਿੇ ਇਿੰ ਰਤਵਉ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੁ ਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਾਂ ਨਿੰ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈ 'ਿੇ ਾਈਪ ਕਰੇਿਾ। ਇਹਨਾਾਂ
ਤਰਪੋਰ ਾਾਂ ਦੀ ਤਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਰਤੱ ਖਆ ਅਿੇ ਿੁਪਿਿਾ ਉਪਾਅ ਲਾਿ ਤਕਿੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਪੋਰ ਤਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂ, ਿਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵਿ
ੇ ਾ?
ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਪੋਰ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਦੱਿਾ ਤਿਆ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ ਅਿੇ ਸਰਬੋਿਮ ਅਤਭਆਸ
ਮੈਨਿੰ ਕੁ ਝ ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਕਿੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਲਿ ਤਵਵਹਾਰ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੈੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਫਰ
ਮੈਨਿੰ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਤਕਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਕਿੰਪਨੀ ਨੈ ਤਿਕ ਤਵਵਹਾਰ ਨਿੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤਜ਼ਆਦਾ ਤਬਹਿਰ ਮਿੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿਲਿ ਤਵਵਹਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਿੇ, ਅਖੀਰ 'ਿੇ
ਕਿੰਪਨੀ ਅਿੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨਿੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁਿੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਵੱਚ ਿੁ ਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਿੁ ਸੀਂ ਬਸ ਹਾਲ ਹੀ ਤਵੱਚ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇ ਸਕੈਂਡਲਾਾਂ
ਨਿੰ ਤਧਆਨ ਤਵੱਚ ਰੱਖ,ੋ ਿਾਾਂ ਜੋ ਿੁ ਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤਕ ਸਦਾਚਾਰ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਕੀਿੀ ਿਈ ਨੁ ਕਸਾਨ-ਰਤਹਿ ਅਣਿਤਹਲੀ ਦਾ ਤਕਸੇ ਵਧੀਆ ਕਿੰਪਨੀ 'ਿੇ ਤਕਨਹ ਾਾਂ
ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਤਕਸੇ ਿਰਹਾਾਂ ਦੇ ਦੁ ਰਤਵਹਾਰ ਜਾਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲਿੰਘਣ ਦੀ ਘ ਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਸਾਡੀ
ਆਚਾਰ ਸਿੰਤਹਿਾ ਦੇ ਮੁਿਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨਾ ਿੁ ਹਾਡੀ ਤਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੈਨਿੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਾ ਤਕ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਤਖਆ ਜਾਾਂ ਸੁਤਣਆ, ਉਹ ਕਿੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਤਲਸੀ ਦਾ ਉਲਿੰਘਣ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਿਲਿ ਤਵਵਹਾਰ ਹੈ ਜਾਾਂ
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨਿੰ ਉਹ ਕੁ ਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ। ਮੈਨਿੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤਰਪੋਰ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਪੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਿੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਤਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਿਾਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਿੰ ਸਹੀ ਢਿੰਿ ਨਾਲ ਸਮਤਝਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਾਂਿੇ ਤਕ ਿੁ ਸੀਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਅਤਜਹੀ ਸਤਥਿੀ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਜ਼ਰਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ
ਬਾਅਦ ਤਵੱਚ ਨੁ ਕਸਾਨ-ਰਤਹਿ ਤਨਕਲੇ , ਬਜਾਏ ਤਕ ਤਕਸੇ ਿਰਹਾਾਂ ਦੇ ਿਲਿ ਤਵਵਹਾਰ ਦੀ ਤਰਪੋਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਕਉਂਤਕ ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਾ ਸੀ।
ਜੇ ਤਕਸੇ ਉਲਿੰਘਣ ਤਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਸ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਿਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵਿ
ੇ ਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨਿੰ ਤਰਪੋਰ ਨਹੀਂ ਤਮਲੇ ਿੀ ਅਿੇ ਉਹ ਇਸ ਉੈੱਪਰ
ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਿੇ?
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਸਸ ਮ ਅਿੇ ਤਰਪੋਰ ਤਵਿਰਣ ਇਸ ਤਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਿੇ ਿਏ ਹਨ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਤਧਰਾਾਂ ਨਿੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨਿੰ ਉਸ ਤਰਪੋਰ ਦੀ ਪਹੁਿੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਮੈਨਿੰ ਤਰਪੋਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘ ਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਜ਼ਰਰੀ ਿੱਲ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਿਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵਿ
ੇ ਾ? ਜਾਾਂ ਤਫਰ, ਜੇ ਕਿੰਪਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਪੋਰ ਦੇ
ਸਿੰਬਧ
ਿੰ ਤਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁਛ
ੱ ਣੇ ਹੋਣ, ਿਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵਿ
ੇ ਾ?
ਜਦੋਂ ਿੁ ਸੀਂ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈ 'ਿੇ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂ ਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰਪੋਰ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਇੱਕ ਤਵਲੱਖਣ ਤਰਪੋਰ ਕੁ ਜ
ਿੰ ੀ ਤਮਲਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁ ਹਾਨਿੰ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੁ ਸੀਂ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਜਾਾਂ ਤਫਰ
ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੋਹਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਤਕਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਿੇ ਮੁੜ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ
ਨੁ ਮਾਇਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਿਏ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਤਰਪੋਰ ਿੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਾਂ ਸਮੱਤਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਕੱਢਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਤਕ ਿੁ ਸੀਂ ਕਿੰਪਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਲਈ ਤਨਰਧਾਰਿ ਕੀਿੇ ਿਏ ਸਮੇਂ ਤਵੱਚ ਹੀ ਸਾਈ 'ਿੇ ਮੁੜ ਆਓ। ਿੁ ਸੀਂ ਅਿੇ ਕਿੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਿਰਹਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਵਾਦ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਏ ਹੋ, ਤਜੱਥੇ ਨਾ
ਤਸਰਫ ਹਾਲਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਤਕ ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਫਰ ਹਾਲਾਿ ਭਾਵੇਂ ਤਕਨਹੇਂ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਤਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸਿੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਨਾਮ ਤਰਪੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਤਕਸੇ ਨਿੰ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤਰਪੋਰ ਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਧ
ਿੰ ਤਵੱਚ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਫ਼ਾਲੋ -ਅੱਪ ਵੀ ਪਤਹਲਾਾਂ ਤਜਨਹੇਂ ਸੁਰਤੱ ਖਅਿ ਹੁਦ
ਿੰ ੇ ਹਨ?
ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਿੱਲਬਾਿ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਸ਼ੁਰਆਿੀ ਤਰਪੋਰ ਵਾਾਂਿ ਹੀ ਸਖਿ ਸੁਰਤੱ ਖਆ ਤਵੱਚ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਅਨਾਤਮਕਿਾ
ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਦੀ ਪਹੁਚ
ਿੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਾਾਂ ਕੀ ਤਫਰ ਵੀ ਤਰਪੋਰ ਦਾਇਰ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਿੁ ਸੀਂ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਦੀ ਪਹੁਿੰਚ ਵਾਲੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਡਵਾਈਸ ਿੋਂ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਰਪੋਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੁ ਸੀਂ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਦੀ ਪਹੁਿੰਚ
ਵਾਲੀ ਤਕਸੇ ਵੀ ਥਾਾਂ ਿੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਨਿਕ ਸਥਾਨਾਾਂ, ਇਸ ਤਵੱਚ ਜਨਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਿੇ ਇਿੰ ਰਨੈ ੈੱ ਦੀ
ਪਹੁਿੰਚ ਵਾਲੇ ਕਿੰਤਪਊ ਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਪਹੁਿੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤਫਰ ਸਤਹਜ ਮਤਹਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਸੀਂ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ੋਲ-ਫਰ ੀ ਹੌ ਲਾਈਨ 'ਿੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਤਦਨ ਅਿੇ 24 ਘਿੰ ੇ ਉਪਲਬਧ ਰਤਹਿੰਦੀ ਹੈ।

